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• Na początek rozgrzewka Wyścigi koni. 

Rozpoczyna się wyścig,     stoją w miejscu, 

konie stoją w boksach.     przebierają nogami, drepczą, 

Start! Konie ruszyły.      biegną truchtem, 

Przeskakują kałużę.      podskakują, 

Nabierają pędu.      szybko przebierają nogami, 

Przebiegają po grząskim gruncie.    biegną, wysoko podnosząc kolana, 

Dobiegają do mety.    zwalniają bieg aż do zatrzymania się, parskają. 

 

• Mama koń to klacz, tata koń to ogier a źrebię to ich dziecko. 
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• Posłuchaj piosenki „Koniki” 

https://www.youtube.com/watch?v=wDP1D5L7vQk&ab_channel=%C5%9Apiewaj%

C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci 

 

• Silny jak koń: Dawniej koń z racji swojej siły i wytrwałości pomagał w gospodarstwie, 

idealnie sprawdzał się w transporcie, przewoził ludzi na znaczne odległości. Był 

użytkowany w ciągnięciu sań, bryczki czy powozu, a także wykorzystywany do pracy 

na roli. W dzisiejszych czasach prace konia w dużej mierze zastępują maszyny. Ostatnio 

coraz więcej uwagi poświęca się terapeutycznemu wpływowi na człowieka jazdy 

konnej i zajęć z wykorzystaniem koni. Hipoterapia to zajęcia ruchowe dla dzieci 

i dorosłych z udziałem koni i kucyków. 
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• Piękne konie. Zapoznanie się ze zdjęciami koni o różnym umaszczeniu. 

Maść kasztanowata: brązowożółte lub rude zabarwienie sierści, grzywa i ogon w tym samym 

odcieniu lub jaśniejsze. 

 



Maść gniada: sierść brązowa o różnym natężeniu i odcieniach - od jasnej do brunatnej i prawie 

czarnej, grzywa, ogon i dolne odcinki kończyn od stawów nadgarstkowych i skokowych – 

czarne. 

 

 

Maść kara: całkowicie czarna sierść, ogon i grzywa. 

 

 

 

 



• Budowa konia:  

Spróbuj podpisać części konia z pomocą rodziców lub jak potraficie sami przeczytajcie. Wytnij 

wszystkie elementy i dopasuj w odpowiednie miejsce. 

 

 

   

 

 



• Pielęgnacja koni 

 

Kopystka to narzędzie służące do czyszczenia końskich kopyt, za jej pomocą usuwa się brud, 

kawałki słomy, drobne kamyczki 

 

Zgrzebło to rodzaj szczotki (zazwyczaj gumowej lub metalowej) służącej do czyszczenia i 

rozczesywania sierści konia 
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